
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REGULAR GENERAL ASSEMBLY

Convocatória/Agenda
Announcement/Agenda

De acordo com o Capítulo IX, Artigo 23 e Artigo 26 – Parágrafo 1, dos Estatutos em vigor, tenho a honra de 
convocar todos os Sócios(as) em pleno gozo dos seus direitos, a tomarem parte numa reunião da 
Assembleia Geral.
In accordance with Chapter IX, Article 23 and Article 26, Paragraph 1 of the current By-Laws, it is my honor 
to convene all members in good standing, to take part in a General Assembly meeting.

A referida Assembleia Geral terá lugar na sede do P.A.C.C. com a seguinte ordem de trabalho:
The referenced General Assembly will take place at the P.A.C.C. with the following agenda:

1.     Abertura da Sessão / Open Session
2.    Chamada dos Sócios / Roll Call
3.    Leitura e aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior.

Approval of Minutes from the previous General Assembly.
4.    Leitura da correspondência dirigida à Assembleia Geral (se houver). 

Reading of any correspondence directed to the General Assembly (if any).
5.    Aprovação das contas / Approval  of finances
6. Apresentação das listas concorrentes para os próximos Corpos Gerentes e eleição dos mesmos

por voto secreto se houver mais do que uma lista.
Presentation of the competing lists for the next Board of Directors and election of the same by secret   
ballot if there is more than one list.    

7.    Trabalhos pendentes / Pending tasks 
8.    Novos Trabalhos –Apresentação e discussão de assuntos de interesse para o P.A.C.C. 

New tasks—presentation and discussion of subjects of interest to the P.A.C.C.
9.    Encerramento / Adjournment

Solicitando e agradecendo a vossa presença, subscrevo-me com as minhas melhores saudações. 
With my best regards, I would like to request and thank you for your presence.

A bem do P.A.C.C., To the betterment of the P.A.C.C.,
João Mário Furão
Presidente-Assembleia Geral
President-General Assembly

Se na hora marcada não se verificar a presença de pelo menos 40 Sócios(as), a Assembleia reunirá 30 
minutos mais tarde com a presença de qualquer número de Sócios(as).
If at least 40 members are not present at the scheduled meeting time, the General Assembly will meet 30 
minutes later with the presence of any number of members.

Quarta-Feira, dia 16 de Dezembro de 2020 às 20:00 horas
Wednesday, December 16, 2020 at 8:00 PM


